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uZua.nostos arclMs sBNoRoWs
,,RASEINIU KoMUNalmEs PASLAUGoS((

ISTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. UZdaroji akcine bendrove ,,Raseiniq komunalines paslaugos" (toliau - bendrovd),

sutrumpintas pavadinimas - UAB ,,Raseiniq komunalines paslaugos", yra ribotos civilines

atsakomybes privatusis juridinis asmuo - akcinio kapitalo, Raseiniq rajono savivaldybes

kontroliuojama lmone, kurios istatinis kapitalas padalytas i dalis - akcijas. Savo veikloje

bendrove vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu

kodeksu, Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimais, kitais teises aktais ir Siais bendroves istatais (toliau - istatais).

2. Bendrove pagal savo prievoles atsako jai nuosavybes teise priklausandiu turtu.

Bendrove neatsako pagal akcininkq prievoles, o pastarieji - pagal bendroves prievoles atsako tik ta

suma, kuri4 privalo imoketi uZ akcijas. Bendrove atsako uZ filialo ar atstovybes prievoles visu savo

turtu,

3. Bendrove isteigta Raseiniq rajono savivaldybes tarybos sprendimu vykdyti Lietuvos

Respublikos lstatymq nedraudZiam4 [king veiklq. Bendrove turi komercini - fikini, finansini,

organizacini ir teisini savarankiSkum4, bent vienq s4skait4 Lietuvos Respublikoje

iregistruotame banke, antspaudq su: savo pavadinimu bei kit4 reikaling4 atributik4'

Bendrove gali skolintis ir skolinti pinigus istatymq nustatyta tvarka bei tureti kitokiq civiliniq

teisiq ir pareigq.

4, Bendroves finansiniai rnetai yra kalendoriniai metai'

5, Bendrove isteigta neribotam laikui.

6. Bendroves buveine: LT- 60119, Raseiniai,Zemaidiq g' 10'

II. BENDRovIIS VEIKLoS TIKSLAI IR UKINES VEIKLOS OBJEKTAS

7. Bendroves veiklos tikslai - racionaliai naudoti bendroves turtq bei kitus i5teklius, siekti

pelno, kad b[tr4 uZtikrinti akcininkq interesai.

g. Vadovaujantis Ekonomines veiklos rflSiq klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus 2007 m. spalio

31 d. lsakymu Nr. DI'226, bendrove vykdo 5i4 Eking veikl4:
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Veildos koclas Veiklos pavadinimas

0i,1 Vienmedi'u augaltl augirumas

01 .3 Augalu dauginimas

01.6 Ze*" utiri bud"rsu paslaugu ir derliaus apdorojimo veiklq

02 MiSkininkyste ir medienos ruoSa

0ti Kita kasy'ba ir karierq eksploatavimas

t6 tr4eaiencrs bei medienos ir kamstienos gaminiq, iSskyrus baldus, gamyba;

eaminiq ii5 Siaudq ir pynimo medZiagq gamybq-
23.6 Betono, cemento ir gipso gaminiq bei dirbiniq geqylq
25.1 Konstruk.ciniu metalo gaminiq gamyba'

33,1 Metalo gaminir), ma5inq ir irangos remontas

35. I Elektros energiios gamyba, perdavimas ir paskirstymas

37.00 Nuotekr; valymas

38 Atli.,krl r"rinkimas, tvarkymas ir Saliltnlas; m"dZiagri atg

3l).00 Regeneravimas ir kita atliekq tvalkylq
41.2 Gyv,enamuiu ir negyvenamqjq pastatq statyba

42,1 KeliLI ir geleZinkeliq tiesimas

43 Specializ:uota statybos veikla

45.2 Vaiit<tin;u transporto priemoniq techni@
49.3 Kitas keleivinis sausumos transportas

49,4 fro",rinir 
-52 yaruleliavimas ir transportui budingq paslaUgq rgl!1q

55.2 poilsiaut@io ap gyvendinimo veikla

55.3 P",tsiriuffi priekabq aiksteliq ir st

68.1 Xuo iavc, neki lno i amoj o turlo pirkiqUq-qpgrdeyimaq

68,2 Nuoyauc, arUa nuo.noju-o nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas

68,3 Net ilnoiumojo trrlo oPeracijos U@
75.00.40
17 ,l

Veterinarii os laboratorii u veikla

Va.ittiniu ttunspo(o priemqniil nuoma k iSperk

77.3 frt,r t*Siru, i""rre"" ir *aterialiqjq vefiybiq nuoma ir iSpe

8i1
pasraiu aptarnavimas ir kra5tovaizdZio tvarkymas

8i2,1 Istaiieuadministracine ir aptarnavimo veikla

94.11 Verctmnku ir darbdaviq narysles organizacljq veikla

9t6 Kita asmenu aptarnavimo veikla

ilerdror-;Aktt k*t yr" lt..*,jr"la,"aJykdyti gali tik gavusi atitinkamas licencijas'

III. BENDROVES ISTATINIS KAPITALAS, AKCIJV NOMINALI VERTE IR

APMOKEJIMAS

9. Bendroves istatinis kapitalas - 114ig68,80 Eur (vienas milijonas SeSi Simtai keturiasdeSimt

septynitgkstandiai devyni Simtai Se5iasde5imt a5tuoni eurai, a5tuoniasde5imt centq).

10. Bendroves istatinis kapitalas padalintas i 56 905 (penkiasdeSimt Se5is tflkstandius devynis

Simtus penkias) akcijas. r\kcijos yra paprastosios vardines. Vienos akcijos nominali verte - 28,96 Eur

(dvidesimt a5tuoni eurai devyniasdesimt SeSi centai). Visos akcijos priklauso Raseiniq rajono

savivaldybei.
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1 l. [statinis kapitalo dydis lygus visq pasira5ytq bendroves akcijq nominaliq verdiq sumai. Jis

didinamas ir maZinamas Lietuvos RespdbHkos akciniq bendroviq istatymo nustaqrta tvarka.

12. Bendrovds nuosav4 kapitalq sudaro apmoketas istatinis kapitalas, perkainojimo rezervas,

privalomasis rezervas, kiti akcinirkq nustatlrti rczewai bei nepaskirstytasis rezultatas - pelnas

(nuostolis).

14. Bendrovds nuosavas kapitalas negali b[ti maZesnis kaip % istatuose nurodyto

istatinio kapitalo dydZio;

15. Bendroveje sudaromi Sie rezervai:

15.1. privalomasis - rezervas sudaromas i5 paskirstytinojo pelno ir turi bfiti ne maZesnis

kaip 1/10 istatinio kapitalo dydZio, Jis naudojamas tik bendroves nuostoliams padengti;

15.2. perkainojimo;

15.3 investicijq rezervas (iki % paskirstytinojo pelno) skirtas naujo ilgalaikio

bendroves turto, technikos ir technologijq isigijimui;

15.4, rezervas kolektyvin6je sutaqtyje numatytoms bendroves darbuotojq socialindms

reikm6ms, labdarai ir paramai teikti, tantjemgms valdybos nariams ir darbuotojq premijoms i5

pelno iSmoketi (iki 1/5 grynojo pelno).

Nepaskirstytasis rezultatas - likgs pelnas (nuostolis) paskirstomas Akciniq bendroviq

istatymo nustatyta tvarka.

16. Bendroves akcrjq apskaita vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nutarimais ir kitais patvirtintais teises aktais

IV. AKCININKV TEISES IR PAREIGOS

17. Viena 2g,96 Eur (dvidesimt a5tuoniq eurq devyniasde5imt SeSiq centq) nominalios

vert€s akcija su balsavimo teise suteikia jos turetojui vien4bals4.

Savivaldybei nuosavybes teise priklausandiq bendroviq akcijq suteikiamas turtines ir neturtines

teises igyvendina savivaldybes vykdomoji institucija - Savivaldybes administracijos direktorius

(toliau -akcijq valdytojas) arba jo igaliotas rajono Savivaldybes administracijos valstybes tamautojas'

18. Duomenys apie akcininkus, jq turimq akcijq skaidiq bei jq nominali4 vertE irasomi i

bendroves akcininkq registr4, kuri bendrove tvarko teises aktq nustatyta tvarka. Akcininkq vardu

atidaroma asmenine vertybiniq popieriq s4skaita, kurios iSra5as teikiamas akcininko praSymu'

19. Akcininkai turi Sias turtines teises:

19.1. gauti bendroves pelno dalf (dividend4);

19.2. gauti likviduojamos bendroves turto dali;

19.3. nemokamai gauti akcijq, jei lstatinis kapitalas didinamas i5 bendroves le5q, i5skyrus

nustatytas i5imtis;
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19.4. pirmumo teise lsigyti bendroves i5leidZiamq akcijq, i5skyrus atveji, kai visuotinis

akcininkq susirinkimas Lietuvos Redpubiikos akciniq bendroviq istatymo nustatyta tvarka

nusprendZia 5i4 teisq visiems akcininkams atSaukti;

19.5. istatymq nusta[tais b[dais skolinti bendrovei;

19.6. kitas istatymq numatytas turtines teises'

20. Akcininkai turi Sias neturtines teises:

20. l. dalyvauti visuotiniame akcininkq susirinkime;

20.2. pagal akcrjq suteikiamas teises balsuoti visuotiniame akcininkq susirinkime, isskyms

Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatyme numatyrus atvejus;

20.3. gauti informacij4 apie bendroves oking veikl4 Lietuvos Respublikos akciniq

bendroviq istatymo i 8 str. nustatyta tvarka;

20.4. kreiptis i teismq su ieSkiniu, prasydami atlyginti bendrovei Lal4, kuri susidare del

bendroves vadovo ir valdybos nariq pareigq, nustatytq Akciniq bendroviq istatyme ir kituose

istatymuose, taip pat bendroves istatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais istatymq

nustatytais atvejais; 
:

20.5. kitas lstatymq trumaQrtas neturtines teises'

21. Akcininkai privalo neatskleisti komercines paslapties. UZ komercines paslapties atskleidimq

atsakoma teises aktq nustalyta tvarka'

22. Akcininkq turtines ir neturtines teises gali b[ti apribotos tik istatymq nustatSrta warka'

V. BENDROVES VALDYMO ORGANAI

23, Bendroves valdymo organai yra Sie:

23, 1. visuotinis akcininkq susirinkimas;

23,2.valdYba;

23.3. bendrovds vadovas.

23.4. stebetojq taryba nesudaroma'

24, Bendroves valdymo organai privalo veikti tik bendroves ir jos akcininkq naudai', laik1'tis

istatymq bei kiq teises aktq ir vadovautis bendroves istatais. Bendroves organai neturi teises priimti

sprendimq ir atlikti kiq veiksmq, kurie yra priesingi lstatuose nurodytiems bendroves veiklos

tikslams, akivaizdziai virsija normali4 gamybing - tikinq izikq yra akivaizdziai nuostolingi ar

ekonomi5kai ne naudingi.

VI. VISUOTINIO AKCININKV SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA IR SUSAUKIMAS

25. Visuotinis akcininkq susirinkimas yra auksdiausias bendroves valdymo organas'

visuotinis akcininkq susirinkimas neturi teises pavesti kitiems bendroves valdymo organams



5

ryrqsti jo kompetencijai priklausandiq klarsimq . Susirinkimai yra eiliniai, Saukiami kasmet ne veliau kaip

pv4 nrenesius nuo finansiniq metq pabaigds ir neeiliniai, kurie Saukiami esant Akciniq bendroviq istatyrno 24

,*r. 2 dalyje numatytiems pagrindams.

26. Visuotinio akcininkq susirinkimo sulaukimo iniciatyvos teisg turi valdyba bei akcininkai, kuriems

piklursaneios akcijos suteikia ne maiiau kaip 1/10 visq balstl; Visuotinis akcininkq susidnkimas gali buti

sa*iamas ir bendroves vadovo iniciatyva kai:

26,I.yrunedaugiau kaip puse istatuose nurodyto valdybos nariq skaidiaus, arba

26.2. Akciniq bendroviq istatymo nustabrtais atvejais ir terminais ben&oves valdyba nesu5aukia

vizuotinio akcininkq susirinkimo.

27. Visuotiniame akcininkq susirinkime turi teisg dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo

dienq esantys bendroves akcininkais, akcijq valdytojas, asmeni5kai, i5skyrus istatymo numaQrtas

i5imtis, arba jq igalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teises perleidimo

sutartis. Susirinkime dalyvauti ir kalbeti turi teisg bendroves direktorius, valdybos nariai, visuotinio

akcininko susirinkimo inspektorius bei i5vadq ir ataskaitq parenggs auditorius.

28. Visuotinis akcininkq susirinkimas vadovaujasi kompetencija, apibreilta Lietuvos

Respublikos akciniq bendroviq istatymo 20 str. ISimtine visuotinio akcininkq susirinkimo teise:

28 .1. keisti bendroves istatus, i5skynrs Akciniq bendroviq istatyme nusta$rtas i5imtis;

28.2. rinkti ir at5aukti valdybos narius;

28.3. teises aktq nustalrtais atvejais rinkti ir at5aukti audito imong, nusta$rti audito paslaugq

apmokejimo sqlygas;

28.4. nustatyti bendroves i5leidZiamq akcrj,l klasg, skaidiq, nominali4 vertg ir minimali4 emisijos

kainq;

28.5. priimti sprendirn4 konvertuoti vienos klases akcijas i kitos, Wirtinti ukcrjq konvertavimo

n'arkq;

28.6. i5klausyti metiniprane5im4, Akciniq bendroviq istatymo 58 str. numa$rtais atvejais tvirtinti

meting finansing atskaitomybg;

28.7. priimti sprendim4 del pelno (nuostolio) paskirstymo;

28.8. priimti sprendimq del rezervrtr sudarymo, naudojimo, sumaZinimo ir naikinimo;

28.9. priimti sprendimq padidinti istatini kapital4;

28.10. priimti sprendimq sumaZinti istatini kapital4, i5skyrus Akciniq bendroviq istatyme

nustatytas iSimtis;

28.1 1. priimti sprendim4 bendrovei isigyti savo akcijq;

28.12. priimti sprendim4 pertvarkyti, reorganizuoti, restrukt[riz,toti, likviduoti bendrovq ir

patvirtinti pertvarkymo ar likvidavimo s4lygas.
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28.13. rinkti ir atsaukti bendroves likvidatoriq, i5skyrus Akciniq bendroviq istatyme nustatytas

L{mtis.

29. Visuotinis akcininkq susirinkimas gali sprgsti ir kitus jo kompetencijai priskirtus klausimus,

i€i istatymais ir kitais teises aktais tai nepriskirta kitq bendroves valdymo organq kompetencijai ir jei

pagal esmg tai nera valdybos ir direktoriaus funkcijos.

30. Visuotinis akcininkq susirinkimas neturi teises priimti sprendimq darbotvarkeje

nepaskelbtais klausimais, iSskyrus teises aktuose nustatytus atvejus.

31. Susirinkimo nutarimai priimami paprasta susirinkime dalyvaujandiq akcininkq balsq

dauguma, i5skyrus Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymo 28 str. numatytus atvejus,

kuriems reikia kvalifikuotos ne maZesnes 2/3 arba3l4 balsq daugumos.

32. Kol bendroves visq akcijq savininke yra Raseiniq rajono savivaldybe- visuotinio

akcininkq susirinkimo funkcijas vykdo akcijq valdytojas

33. Visuotinio akcininkq susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus sprendZia

teises aktq nustatyta tvarka turtines ir neturtines teises igyvendinandioji Savivaldybes vykdomoji

institucij a - Savivaldybes administracij os direktorius'

Ra5ti5ki rajono Savivaldybes administracijos direktoriaus isakymai prilyginami visuotinio

akcininkq susirinkimo sprendimams.

34. visuotiniq akcininkq susirinkimq oficialfls dokumentai saugomi ir tvarkomi Archyvtl istatymo

lgtawa*a-

VII. BENDROVES VALDYBA

35. Valdyba yra kolegialus bendroves valdymo organas'

36. Valdyba zudaroma iS 5 narig kuriuos 4 metams renkavizuotinis akcininkq susirinkimas.

37. Valdyba sudaromapagal Siuos principus:

37.1 . Valdybos nariu gali buti bet kuris fizinis asmuo. Valdyba i5 savo nariq renka valdybos pirmininkq.

37.2. Valdybos nariu gali bUti renkarnas tik fizinis asmuo (am sutikus), i5skyns tuos, kurie pagal teises

aktts neturi teises eiti Siq pareigq.

37.3. Valdybos nario kadencijq skaidius neribojamas'

37.4. Valdybos sudeti keidia visuotinis akcininkq susirinkimas Akciniq bendroviq istatymo 33

snaipsniu ntrstatlrta tvarka"

37.5. Valdyba ir jos nariai savo veikl4 pradeda pasibaigus valdybq ar jos narius i5rinkusiam

visuotiniams akcininkq susirinkimui, isskyrus atvejus, kai keidiami bendroves istatai del bendrovds valdybos

sudarymo ar jos nariq skaidiaus didinimo. Tada valdyba savo veikl4 pradeda tik nuo pakeistq istaq

iregistavimo dienos.
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38. Valdybos kompetencija

Valdyba svarsto ir wirtina:

38. 1. bendroves veiklos stategij4;

38.2. bendroves valdymo stuktur4 ir darbuotojq pareirybes;

38.3. sqrasq pareigybig i kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

38.4. bendroves filialq (gamybiniq padaliniU) ir atstovybiq nuostatus;

38.5. valdyba renka ir atiaukia bend,roves vadovq teises aknl numa$rta tvarka nustato jo atlyginim4 bei

kius darbo sutarties Elygas, wirtinajo pareiginius nuostahs, skatinajiir skirianuobaudas;

38.6. Valdyba derina vadovo parinktq kandidaq priemimq ijo pavaduotojg vynausiojo buhalterio,

filial+ atstovybiq ir kiq padaliniq vadovq pareigas klausimus;

39. Valdyba priima sPrendimus:

39.1. steigti bendroves filialus (gamybiniw padalinirs) ir atstovybes;

39.2. bendrovei tapti kitqjuridiniq asmenq steigej4 dalyve;

39.3. dd ilgataikio turto, kurio balansine verte didesne kaip 1/20 bendroves istatinio kapitalo,

im'estavimo, perleidimo, nuomos ( skaidiuojama atskirai kiekvieno sandorio ruSiai);

39.4. del ilgalaikio hyto, kurio balarsine vertd didesne kaip 1/20 bendroves istatinio kapitalo, keitimo ir

hipotekos (skaidiuojama bendra sandorio suma);

39.5. del kiq asmenq prievolig kuriq suma didesne kup lD\ bendroves istatinio kapitalo, ivykdymo

hi<hvimo ar garantavimo ;

39.6. isigni ilgalaikio turto uZ kain4 didesng kup ll20 bendroves istatinio kapitalo;

40. Valdyba priimdama sprendimus, siq istaq 39 punkto 3,4,5,6 papunkdiuose nurodytais klausimais

nni gaui visuotinio akcininkq susirinkimo pritarima Visuotinio akcininkq susirinkimo pritarimas nepanaikina

rald.rtos atsakomybes ui priimtus sprendimus.

41. Valdyba nustato bendroveje taikomus materialiojo turto nusidevejimo (amortizacijos) skaidiavimo

nxtodrs. analizuoja vertina bendroves metines finansines atskaitomybes projektq bei pelno (nuostolio)

paskirsqmo projekta ir karnr su patvirtintu bendroves metiniu prane5imu teikia juos visuotiniam akcininkq

ssirinkimui;

42. Valdyba atsako uZ visuotiniq akcininkq susirinkimq su5aukim4 ir rengimq bendroves veikl4

reglamentuojandiq visuotinio akcininkq sprendimq projektq parengimq ir pateikim4 akciniq bendroviq

istatymo nustafftatvarka ir laiku.

43. Valdyba nustato informacije kwi laikoma bendroves komercine (gamybine) paslaptimi' Valdybos

nariai privalo saugoti bendroves komercines (gamybine$ paslaptis, kurias suzinojo budami valdybos nariais'

44. Valdybos darbo Wark4nustato jos priimtas reglamentas'

45. Valdyba i kielcvien4 savo posediprivalo pakviesti bendroves vadovq jei jis nera valdybos narys, ir

sudaryti jam galimybes susipaZinti su informacija svatstomais klausimais'
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46. Valdybos posedZio Saukimo iniciatyvos teisg turi kiekvienas valdybos narys.

47. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posedis laikomas ivykusitr, kai jame dalyvauja ne mailau 4

raldybos nariai. Valdybos narys savo vali4 - uZ ar prie5 balsuojam4 sprendimq su kurio projektu jis

ssipaZinqs, gati praneSti balsuodamas i5 anksto ra5tu. I5 anksto balsavg valdybos nariai laikomi

dalyvaujandiais posedyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai uZ ji gauta daugtau balsg negu prieS.

Balsavimo metu kiekvienas narys trri vien4 bals4. Balsams ,,u2" ir ,prieS" pasiskirsdius po lygiai, le'mia

valdybos pirmininko balsas.

48. Valdybos narys neturi teises balsuoti, kai valdybos posedyje sprendZiamas su jo veikla valdyboje

suijgs ar jo atsakomybes klausimas.

49. Valdybos posedZiai turi btti protokoluojami.

VIII. BENDROVES VADOVAS

50. Bendroves vadovas (toliau - direktorius) yra vienasmenis bendroves valdymo organas.

51. Bendroves vadovu turi buti fizinis asmuo. Bendroves direktoriumi negali bfiti

skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos istatymus neturi teises eiti tokiq pareigq.

52. Bendroves direktorius gali b[ti valdybos nariu'

53. Bendroves vadov4 renka ir atleidZia i5 pareigq, nustato jo atlyginim4 pagal teises aktais

rrrrc*rlaus dydZius bei principus, tvirtina jo pareigybinius nuostatus, komandiruoja atlikti

ssybinius pavedimus ir kelti kvalifikacij4 kitose vietovdse, skatina ji ir skiria nuobaudas,

h&,or€s valdyba.

5,1- Su bendroves vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutarti su bendrovds vadovu bendroves

*-& padraso ir j4 nutraukia valdybos pirmininkas arba valdybos igaliotas kitas valdybos narys.

kbo giei tarp bendroves vadovo ir bendroves nagrinejami teisme'

55. Beadroves vadovas savo veikloje vadovaujasi istatymais, kitais teises aktais, bendroves

isdais, risuotinio akcininkq susirinkimo (rajono Savivaldybes tarybos) bei bendroves valdybos

ryadimais ir pareigybiniais nuostatais.

56. Bendrov0s vadovas:

56. 1. organizuoja kasdieninq bendroves veikl4;

56.2. priima i darbq ir atleidZia darbuotojus, nustato jiems darbo uZmokesdio dydi, sudaro ir

nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, darbdavio vardu pasiraSo

bendroves kolektyving sutarti;

56.3. wirtina bendrpves darbuotojq pareigybinius nuostatus (pareigybiq apra5ymus), darbo

warkos taisykles ir administracijos veiklos reglament4;

56.4. leidzia isakymus kitais bendroves veiklos klausimais;
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56.5. vadovaudamasis valdftm frktinta metodika, nustato bendroveje taikomus turto

nusidevej imo skaidiavimo norma{rvuq

56.6. veikia bendroves vadn ir Ei eisg vienvaldiSkai sudaryti sandorius, kuriq suma

sudarymo metu nevir5ija 15000 (p*ioma mksmeiQ eurq arba jiems sudaryti yra valdybos

sprendimas. [statq 39,3,39.4,39.5, 39.6. nurodyrus sandorius bendroves vadovas gali

sudaryti, kai yra bendroves valdybos ir visuotinio akcininkq susirinkimo pritarimas

juos sudaryti;

56,7. pagal savo kompetencijq tvirtina aba pasira5o buhalterines - finansines veiklos

dokumentus, iSduoda igalioj imus;

56.8. nustato bendroves produkcijos, teikiamq paslaugq ir kiq i5tekliq kainas, i5skyrus tas,

kurias nustato rajono Savivaldybes taryba ar kiti Lietuvos Respublikos teises aktai;

56.9. nustatyta tvarka atidaro ir uZdaro s4skaitas bankuose;

56.10. atstovauja bendrovei teisme, arbitraZe, trediqjq teisme bei kitose valstybes ir

savivaldybes institucij ose;

56.11. uZtikrina, kad auditoriui butq pateikti visi sutartyje su audito imone ar visuotinio

akcininkq susirinkimo sprendime nurodytam patikrinimui reikalingi dokumentai.

57. Bendroves vadovas privalo uZtikrinti bendroves turto apsaug4 ir gausinimq, saugoti

bendroves komercines (gamybines) paslaptis, kurias suZinojo eidamas Sias pareigas.

58. Bendroves vadovas atsako uZ:

58.1. bendroves veiklos organizavim4 bei jos tikslq igyvendinim4;

58.2. buhalterines apskaitos, dokumentq saugojimo organizavimq, metines finansines

rr<kai166ybes sudarym4;

58.3. informacijos ir dokumentq pateikimq visuotiniam akcininkq susirinkimui ir

Te:rbai Akciniq bendroviq istatymo nustatytais atvejais ir jq pra5ymu;

58.4. savalaiki, istatymais ir kitais teises aktais nustatytais terminais bendroves

dobmeaq ir duomenq pateikimq Juridiniq asmenq registro tvarkytojui;

5t.5- teises aktuose nustatytos informacijos vie54 paskelbim4 istatuose nurodytame

ditua$yje (,,Lietuvo s rytas ") ;

5t-6- informacij os pateikim4 akcininkams;

58.7. akcininkq nematerialiqjq akcijq savininkq asmeniniq vertybiniq popieriq s4skaitq

war$mq i5skyrus atvejus kai jq apskaita yra perduota s4skaitq tvarkytojams;

58.8. kitq Akciniq bendroviq istatyme ir kituose istatymuose bei teises aktuose, Siuose

istatuose, taip pat bendroves vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytq pareigq vykdym4.
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Lx.rJie*In.Tu-rlLL{LUIRATS,TO\.ItsIUSTEIGIMAS,JUVEIKLOS
}A TR{T KI}IAS

59. I*tdrry *rirrl hcrxiror€ -Raseiaiu komunalines paslaugos" turi teisq steigti filialus ir

atstovl,bc I.irmrw B*ryrdleftCI,c ir u2sienio 
'alstybese 

Bendroves filiaras yra bendroves

padarinl.r ftEi{iliD krEiErF ir gliefliantis r-isas ar dali bendroves funkcijq. Bendroves atstovybe yra

bendror.es guuMirys. aiu.ial,is bu'eing ir turintis atstovauti bendroves interesams' sudaryti

sandorius bendketes ranlu 11kd1-ti eksporto ir importo operacijas istatymq nustatl4a tvarka'

60. Beeds]t?res tltialas ir atstovybe neturijuridinio asmens teisiq' Bendrove atsako uZ filiaio ir

u1s1q1,yb€S p,.rietales r-isu sav,c tutlu, o filialas ir atstovybe - pagal bendroves prievoles'

61. Sprendimus del bendroves filialq (gamybiniq padaliniq) ir atstovybiq steigimo bei jq

veiklos nutraul<imo priima bendrovds valdyba'

62. Filialai ir atstovybes veikia pagal bendroves valdybos patvirtintus nuostatus, kurie, jei to

reikarauja imperatyvios istatymq ar kitq teises aktq normos, registruojami Juridiniq asmenq registre'

x.BEND]ROVESPRANESIMUPASKELBIMOTVARKA

63, Vir;uotinio akcininkq susirinkimo sprendimai ir prane5imai, su kuriais reikia

supaZindinti kitus asmenis, i5siundiami ne veliau kaip per 15 dienq nuo sprendimo priemimo' IJL

sprendirntl ir pranesimq issirmLtimq laiku atsako bendroves vadovas arba likvidatorius'

64.ViesipraneSimaiskelbiamidienra5tyje,,Lietuvosrytas...

65.KolbendrovesvisqakcijqsavininkeyraRaseiniqrajono

akcininkq susirinkimo funkcijas vykdo akcijq valdytojas, Akciniq

straipsniu nustatyta tvarka pranesimai apie visuotinio akcininkq

neteikiami.

66. Pranesimas apie pasifllym4 pasinaudoti pirmumo teise isigyti uZdarosios akcines

bendroves akcijq ar konvertuojamqiq obligacijq ir terminq, per kuri sia teise gali buti

pasinaudota, turi b[ti viesai paskelbtas Siq istatq 67 p'nurodyta tvarka ir Sis pranesimas ne

veliau kaip pirmq vieso paskelbimo istatuose nurodytame dienrastyje ar pranesimo iteikimo ar

registruoto laisko issiuntimo dienq turi bfiti pateiktas Juridiniq asmenq registro tvarkytojui.

6T.Visuotinioakcininkqsusirinkimonustatytasterminas'perkuriakcininkas

pasinaudodamas pirmumo teise gali isigyti akcijq ar konvertuojamqiq obligacijq, negali buti

trumpesniskaipl4dienqnuoJuridiniqasmenqregistrovie5opaskelbimodienosarnuo

pranesimo iteikimo ar rogistruoto laisko issiuntimo uZdarosios akcines bendroves akcininkui

dienos.

savivaldybe- visuotinio

bendroviq istatYmo 26

susirinkimo su5aukim4

68. Pranesimas aPie

gavirno dienos bendroves

ketinim4parduotiakcijasneveliaukaipper5dienasnuopraneSimo

vadovo turi b[ti iteiktas kiekvienam bendroves akcininkui pasira$ytinai
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arba i$siqstas registruotu laiSku- Prane5ime nurodoma parduodamq akcijq skaidius pagal

klases, sitloma pardavimo kaina ir tirminas, per kuri akcininkas gali prane5ti bendrovei

apie pageidavimq pirkti parduodamas akcijas. Terminas negali b[ti trumpesnis kaip 14 dienq

ir ilgesnis nei 30 dienq nuo beodrovOs prane5imo ar lai5ko iSsiuntimo dienos. Ne veliau kaip per

45 dienas nuo akcininko prane5imo, apie ketinim4 parduoti akcijas, gavimo dienos bendroves

vadovas turi pranesti parduodandiajam akcijas apie kitq akcininkq pageidavim4 pirkti visas jo

akcijas. Akcijos uZdarosios akcines bendroves akcininkams parduodamas Akciniq bendroviq

[statymo 47 str. 5 d. numatyta tvarka.

69. PraneSimas apie bendrovei per nustatyt4 terminq negr4Zintas materiali4sias akcijas

ar akcijq sertifikatus, taip pat tais atvejais, kai materialiosios akcijos ar akcijq sertifikatai yra

pamesti, sunaikinti ar kitaip prarasti, bendroves vadovas privalo viesai paskelbti istatuose

nurodytame dienra5tyje nedelsdamas po to, kai suZinojo ar turejo suZinoti. Tokiame skelbime

nurodomas bendroves pavadinimas, kodas bei materialiosios akcijos ar akcijq sertifikato numeris.

70. Prane5imas, apie sprendimq sumaZinti bendroves istatini kapital4, turi bfiti iteiktas

bendroves keditoriui pasira5ytinai ar registruotu lai5ku. Be to, sprendimas sumaZinti istatini

kapital4 turi b[ti vie$ai paskelbtas istatuose nurodytame dienra5tyje arba apie ji prane5ta

kiekvienam bendroves akcininkui pasiraSytinai ar registruotu lai5ku.

71. Dokumentas, patvirtinantis sprendim4 padidinti istatini kapital4, per 10 dienq nuo

sprendimo pri6mimo turi b[ti pateiktas Juridiniq asmenq registrui. Del istatinio kapitalo

padidinimo pakeistus !status iregistravus Juridiniq asmenq registre, bendroves vadovas

istatuose nustatyta tvarka turi praneSti akcininkams apie naujq materialiqjq akcijq ar

sertifikatq atsiemimo tvark4. Akcijas iki jq atsiemimo saugo bendrove.

72. Kiekviena reorganizuojama ar likviduojama bendrove apie parengtas

reorganizavimo ar likvidavimo s4lygas turi vie5ai paskelbti istatuose nurodytame dienra5tyje

tris kartus ne maZesniais kaip 30 dienq intervalais arba ne veliau kaip likus 30 dienq iki visuotinio

akcininkq susirinkimo del bendroves reorganizavimo ar likvidavimo vien4 kartq ir pranesti

visiems kreditoriams raStu. Skelbime ar prane5ime turi bEti nurodyti LR Akciniq bendroviq

[statymo 63 straipsnio I dalies 1,2, 3,8, ir 9 punktuose iSvardyi duomenys ir nurodyta, kur ir kada

galima susipaZinti su Sio lstatymo 63 st. 2 dalyje i5vardintais dokumentais.

73. Bendroves raSytiniuose ir elektroniniuose dokumentuose, kuriais pateikiami uZsakymai,

taip pat laiSkuose ir bendroves interneto svetaineje (kai jA tures) turi bflti nurodyti:

73.l.bendroves teisine forma ir pavadinimas;

73.2.bendroves kodas;

73.3. registras, kuriame bendrove yra iregistruota, jo adresas;

73.4. bendroves buveines adresas pagal bendroves iregistravimo paZymejimq;
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73.5. jeigu Uoa*nrnmja arba yra likviduojama, pries bendrovds pavadinim4 turi

b[ti Zodis,.banknmnia$f . Jl*iAuojama";

73.6. jei minirr6' beDdrov6 kapitalas, turi buti nurodomas istatinio kapitalo dydis ir

apmoketo istatirio k4ihlo dydiq o atitinkamais atvejais ir PVM moketojo kodas'

)(. BENDROYES DOTOMENTU rR KrTOS INFORMACIJOS PATEIKIMAS
AKCININKAMS

74. Akcininkui s akcijq valdytojui raStu pareikalavus, bendrove ne veliau kaip per 7 dienas

nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti akcininkui susipaZinti ir (ar) pateikti bendroves

istatq, metines finansines atskaitomybes dokumentq, veiklos ataskaitq, audito i5vadq bei ataskaitq,

visuotinio akcininkq susirinkimq protokolq, akcininkq registracijos knygos, kitq bendroves

dokumenq, kurie tud buti viesi pagal istatymus, kopijas. Akcininkas arba akcininkq grupe, turintys ir

valdantys daugiau kupl12 bendroves akcijq ir pateikg bendrovei jos nustatytos formos rasytini

[sipareigojim4 neatskleisti komercines paslapties, turi teisq susipaZinti su visais bendroves

dokumentais. UZ komercines paslapties atskleidim4 asmenys atsako istatymq nustatyta tvarka'

Komercines paslapties ribas ir turini nustato bendroves vadovas. Apie atsisakym4 pateikti

dokumentus akcininkui ar akcijq valdytojui bendrove turi lforminti ji rastu, jeigu akcininkas to

reikalauja. Gindus del akcininko paZeistos teises gauti informacij4 sprendZiateismas'

75. Bendroves dokumentai, jq kopijos akcininkams pateikiami neatlygintinai'

76. Akcininkams pateikiamame bendroves akcininkq s4ra5e nurodomi pagal paskutinius

bendroves turimus duomenis akcininkq vardai, pavardds, juridiniq asmenq pavadinimai,

akcininkams nuosavybes teise priklausandiq akcrjq skaidius, akcininkq adresai korespondencijai'

XII. ISTATU PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

77. lstatq pakeitimo ir papildymo klausimus sprendZia visuotinis akcininkq susirinkimas 2/3

susirinkime dalyvaujandiq balsq dauguma Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymo

nustatyta tvarka. Jeigu bendroves visq akcijq savininkas yra vienas asmuo, jo rastiskas sprendimas

del istatq keitimo ar papildymo prilyginamas visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimui'

visuotiniam akcininkg susirinkimui priemus sprendimq pakeisti ar papildyti istatus, stra5omas visas

pakeisq istaq tekstas ir po juo pasiraso visuotinio akcininkq susirinkimo igaliotas asmuo'

UAB,,Raseiniq komunalines paslaugos" direktorius

2019 m. gruodZio 4 d. .. .?n*'ol* ,

Direhtoius
Sigtfas XTeiimonlos


